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Legenda dos símbolos utilizados
 

Salvo decisão do Parlamento em contrário, os textos debatidos serão postos à votação pela seguinte ordem:
 

À = Prazos de entrega    ´ = Prazos se solicitados    6 = Texto ainda não aprovado, eventuais prazos

1. Terceira leitura

- Processo legislativo ordinário («««III)
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto comum

2. Aprovação

- Processo de aprovação («««)
nos casos em que os tratados exigem a maioria dos membros que compõem o Parlamento para aprovar ou rejeitar a decisão
de aprovação

3. Segunda leitura

- Processo legislativo ordinário («««II)
maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou alterar a posição do Conselho;
maioria dos votos expressos para aprovar a posição do Conselho

4. Regimento do Parlamento Europeu

- Alterações ao Regimento
maioria dos membros que compõem o Parlamento para aprovar alterações
Maioria dos votos expressos para aprovar a proposta de decisão

5. Primeira leitura

- Processo legislativo ordinário («««I)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto de resolução legislativa

6. Aprovação

- Processo de aprovação («««)
nos casos em que os tratados exigem a maioria dos votos expressos para aprovar ou rejeitar a decisão de aprovação

7. Outros processos

- Processo de consulta («)
maioria dos votos expressos para aprovar ou alterar a proposta legislativa
maioria dos votos expressos para aprovar o projeto de resolução legislativa

- Diversos (declarações, perguntas orais, relatórios de iniciativa, levantamento de imunidade)
maioria dos votos expressos para aprovar a proposta de resolução ou de decisão
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17:00 - 24:00     

 
Debate conjunto - Sistema Europeu de Informação sobre os Registos Criminais

 
Encerramento da discussão conjunta
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17:00 - 24:00 Debates

1 • Reinício da sessão e ordem de trabalhos

75 À«««I • Intercâmbio de informações sobre nacionais de países terceiros e Sistema
Europeu de Informação sobre os Registos Criminais (ECRIS)

Relatório: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Decisão-Quadro 2009/315/JAI do Conselho no que diz respeito ao
intercâmbio de informações sobre nacionais de países terceiros e ao sistema europeu
de informação sobre os registos criminais (ECRIS), e que substitui a Decisão
2009/316/JAI do Conselho

[2016/0002(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

76 À«««I • Sistema centralizado para a determinação dos Estados-Membros que possuem
informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e de apátridas
(ECRIS-TCN)

Relatório: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que cria um sistema centralizado para a determinação dos Estados-Membros que
possuem informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e de
apátridas (TCN) tendo em vista completar e apoiar o Sistema Europeu de
Informação sobre Registos Criminais (sistema ECRIS-TCN) e que altera o
Regulamento (UE) n.º 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

(Votação: 08/02/2018)

62 À«««I • Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade

Relatório: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
o programa do Corpo Europeu de Solidariedade e revoga o [Regulamento do Corpo
Europeu de Solidariedade] e o Regulamento (UE) n.º 375/2014

[2018/0230(COD)]

Comissão da Cultura e da Educação



Debate conjunto - Cibersegurança

 
Encerramento da discussão conjunta

 
Debate conjunto - Vietname
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47 À«««I • «Regulamento Cibersegurança» da UE

Relatório: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à ENISA, a «Agência da UE para a Cibersegurança», e à certificação da
cibersegurança das tecnologias da informação e comunicação e que revoga o
Regulamento (UE) n.º 526/2013 («Regulamento Cibersegurança»)

[2017/0225(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

133 À«««I • Centro Europeu de Competências Industriais, Tecnológicas e de Investigação
em Cibersegurança e Rede de Centros Nacionais de Coordenação

Relatório: Julia Reda (A8-0084/2019)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece o Centro Europeu de Competências Industriais, Tecnológicas e de
Investigação em Cibersegurança e a Rede de Centros Nacionais de Coordenação

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

A votação realizar-se-á na quarta-feira

72 À«««I • Práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de abastecimento
alimentar

Relatório: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de abastecimento
alimentar

[2018/0082(COD)]

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

(Votação: 25/10/2018)

21 ««« • Acordo de Parceria Voluntária UE-Vietname relativo à aplicação da legislação,
à governação e ao comércio no setor florestal

Recomendação: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do
Acordo de Parceria Voluntária entre a União Europeia e a República Socialista do
Vietname relativo à Aplicação da Legislação, à Governação e ao Comércio no Setor
Florestal

[2018/0272(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional



 
Encerramento da discussão conjunta

 

Breve apresentação do seguinte relatório:
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10 • Acordo de Parceria Voluntária UE-Vietname relativo à aplicação da legislação,
à governação e ao comércio no setor florestal

Relatório: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa sobre o projeto de
decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Parceria Voluntária entre a
União Europeia e a República Socialista do Vietname relativo à Aplicação da
Legislação, à Governação e ao Comércio no Setor Florestal

[2018/0272M(NLE)]

Comissão do Comércio Internacional

58 À«««I • Iniciativa de cidadania europeia

Relatório: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a
iniciativa de cidadania europeia

[2017/0220(COD)]

Comissão dos Assuntos Constitucionais

(Votação: 05/07/2018)

29 À • Ponto da situação das relações políticas entre a UE e a Rússia

Relatório: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Relatório sobre o ponto da situação das relações políticas entre a UE e a Rússia

[2018/2158(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

Uma ronda de oradores dos grupos políticos

12 À • Reforço das capacidades da UE em matéria de prevenção e mediação de
conflitos

Relatório: Soraya Post (A8-0075/2019)

Relatório sobre o reforço das capacidades da UE em matéria de prevenção e
mediação de conflitos

[2018/2159(INI)]

Comissão dos Assuntos Externos

2 • Intervenções de um minuto (artigo 163.º do Regimento)
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